
 

 
 
 
 
 
Leiden, 8 november 2022 
 
 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Leiden. 
 
Betreft:  ouderbijdrage 2022-2023  
 
 
Geachte ouder/verzorger, 

Inspirerende extra activiteiten voor de leerlingen, boeken voor de schoolbibliotheek, aanvullende 
audiovisuele, leer- en onderwijsmiddelen, een laptop voor hen die dit niet zelf kunnen betalen of een 
inspirerend kunstwerk en de aankleding van een nieuwe leerlingenhoek. Uit de jaarlijkse 
ouderbijdrage worden belangrijke aanvullende middelen en activiteiten betaald waarin school vaak 
zelf niet kan voorzien omdat het overheidsbudget hiervoor ontoereikend is, maar die wel direct aan 
onze kinderen en het onderwijs op onze school ten goede komen. 

Ook voor onze school is uw ouderbijdrage voor het schoolfonds onmisbaar! De Ouderraad beheert, 
in goed overleg met de schoolleiding, dit belangrijke fonds. 

We doen ook dit nieuwe schooljaar graag weer een beroep op u om de jaarlijkse ouderbijdrage van  
€ 109 te voldoen – het bedrag is de afgelopen jaren niet verhoogd, ondanks de inflatie. De bijdrage is 
geheel vrijwillig, maar met uw hulp kan de school de leerlingen net dat beetje extra bieden. Ook voor 
kinderen van wie ouders minder draagkrachtig zijn, kan hulp uit het schoolfonds heel belangrijk zijn. 
U draagt op die wijze ook een steentje bij aan kansengelijkheid op onze school. 

Op https://www.gymnasiumleiden.nl/ouders/ouderraad en in de statuten van Stichting Schoolfonds 
geven we aan hoe de begroting tot stand komt en hoe de verantwoording en controle van de 
ouderbijdrage in zijn werk gaat. Op deze website kunt u ook zien waar de ouderbijdrage in 
voorgaande jaren aan is besteed. 

Zoals hiervoor gemeld, de ouderbijdrage is vrijwillig, maar wij vragen u vriendelijk om het bedrag te 
voldoen. Immers, de middelen die de school via de ouderbijdrage ontvangt, zijn belangrijk om (extra) 
activiteiten voor de leerlingen te kunnen (blijven) organiseren. Activiteiten die verrijkend zijn voor 
hun ontwikkeling en bijdragen aan een fijne en goede schooltijd. Uw bijdrage komt de leerlingen en 
het onderwijs dus direct ten goede. We willen wel graag benadrukken dat ook als u niet betaalt, alle 
activiteiten van school toegankelijk zijn en blijven voor álle leerlingen. 

De betaling verloopt weer via WIS Collect. Vandaag zijn de betaalverzoeken voor de vrijwillige 
ouderbijdrage naar u verzonden. Meer informatie over het gebruik van de WIS applicatie vindt u 
hier: https://vimeo.com/133035617. 

Indien u in de gelegenheid bent om iets extra’s bij te dragen dan kunt u dit extra bedrag overboeken 
op bankrekening NL 54 INGB 0002247314 t.n.v. STG SCHOOLFONDS STEDELIJK GYMNASIUM met als 
omschrijving “extra bijdrage”. 

Meer informatie over vrijwillige ouderbijdrage vindt u ook in de schoolgids: 
https://www.gymnasiumleiden.nl/schoolgids/praktisch/vrijwillige-ouderbijdrage 

https://www.gymnasiumleiden.nl/ouders/ouderraad
https://vimeo.com/133035617
https://www.gymnasiumleiden.nl/schoolgids/praktisch/vrijwillige-ouderbijdrage


 

We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage! 

Met vriendelijke groet, 
Caroline Koiter,  voorzitter Ouderraad en Stichting Schoolfonds  
René Koffeman, penningmeester Ouderraad en Stichting Schoolfonds 


